
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13537 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ ลีเ่จยีง-อุทยานน า้หยก-วดัยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่จยีง 
☺ ภเูขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่-โชว์ใหญ ่IMPRESSION LIJIANG 
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ-โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกียง-วดัลามะซงจา้นหลงิ 
☺ คุนหมิง วดัหยวนทง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง      พฤษภำคม – มิถุนำยน   2562    ( 6 วัน 5 คืน ) 

 

วนัแรก    สนำมบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมงิ  

18.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไช
น่ำอสีเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
20.55 น. เดินทำงสู่เมืองคุนหมงิ โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.30 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมงิ เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

พกัที่คุนหมงิ  HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง  คุนหมงิ – ต้ำหลี ่– เมืองโบรำณต้ำหลี ่– ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ลีเ่จยีง – เมืองเก่ำลีเ่จยีง  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้ำหลี”่ ซ่ึงไดฉ้ายาว่าเป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้่างเขา้สู่ฤดูใบไม้
ผลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิก  าลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธุก์  าลงับานสะพร่ัง จึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม   

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านชม “เมืองโบรำณต้ำหลี”่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอา
นาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเมื่อกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขาย

http://bit.ly/2NMk5YE


สินคา้ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระใหท่้านไดช้อ้ป
ป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง  จากนั้นน าท่านผา่นชมเจดีย์สำมองค์ มีอายกุว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์งค์กลางเป็นองค์แรก
ท่ีมคีวามสูงจากพ้ืนประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองคก์ลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้งประดิษฐานองค์
พระสงักระจาย   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่จยีง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสวยงาม
ของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน”    

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม เมืองเก่ำต้ำหยันหรือเมืองเก่ำลี่เจียง ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยู่คู่ขนานไปกบัแม่น ้ าหยก อนัเป็นล าธารน ้ าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 800 ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

   พกัที่ลีเ่จยีง  LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม เขำหิมะมงักรหยก+นั่งกระเช้ำ-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยำนน ำ้หยก – จงเตีย้น – โค้งแรกแยงซีเกยีง 
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำหิมะมงักรหยก” เปล่ียนพาหนะ

เป็นรถภายในอุทยาน เพ่ือเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบัความสูง 3,356 เมตร “นั่ง
กระเช้ำขึ้นสู่ภูเขำหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดบัน ้ าทะเล 4,506 
เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์
และด่ืมด ่ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด ตลอด
สองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ
คลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย บนพ้ืนสีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้าคลา้ย
มงักรขาว ก  าลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่าภูเขาหิมะมงักรหยก  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิง่ใหญ่โดยผู ้
ก  ากบัช่ือกอ้งโลก “จำง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการ
แสดง โดยใชน้กัแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาว
เผา่ต่างๆของเมืองล่ีเจียง 

***โปรดทรำบ โชว์นีแ้สดงทีโรงละครกลำงแจ้งหำกมกีำรปิดกำรแสดงในวนันั้นๆ ไม่ว่ำจะด้วยกรณใีดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จดั
รับผดิชอบเพยีงจดัโชว์พ้ืนเมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่ำนั้นหำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มกีำรคืนค่ำบริกำรใดๆ***        

 น าท่านชม “อุทยำนน ำ้หยก” สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของล่ีเจียง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหัวใจทางดา้นวฒันธรรม
ของชนเผา่น่าซีกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม อนัประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวา
เป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้ าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือว่ามงักรออกถ ้า 
ชั้นท่ีสองมีช่ือว่ามงักรเล่นน ้ า ชั้นท่ีสามมีช่ือว่ามงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคน
ในพ้ืนท่ี มีอายมุากกว่า 500 ปี   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจงเต้ียน น าท่านสู่ โค้งแรกแม่น ้ำแยงซีเกียง น ้ าท่ี
ไหลลงมาจากธิเบต ไดเ้ล้ียวจากทิศใตมุ่้งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ถึง 180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น ้ าอีกสายหน่ึง
กลายเป็นแม่น ้ าแยงซีเกียง สายส าคญั และเป็นแม่น ้ าท่ียาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก ลกัษณะเป็นหน้าผาหินสูงชนั  



น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น หรือแชงกรีล่ำ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครอง
พิเศษของชาวธิเบตต๋ีช้ิง บนท่ีราบในวงลอ้มของขุนเขา ลกัษณะภูมิประเทศของจงเต้ียน เป็นท่ีราบทุ่งหญา้ มีภูเขา
ลอ้มรอบ ค าว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนยก์ลาง หรือส่ิงท่ีกวา้งใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง ส่วน"เต้ียน" นอกจากจะแปลว่า
ทุ่งหญา้แลว้ ยงัอาจแปลว่า อาณาจกัร ไดด้ว้ย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียน จากเดิมท่ีมีช่ือ
ในภาษาธิเบตว่า เจ้ียนถงั เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ท่ีซ่ึง
สุริยนัจนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเต้ียน เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์
ของบา้นท่ีก่อดินข้ึนเป็นตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายพ้ืนเมือง 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  พกัที่จงเตีย้น  TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี  วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ – หุบเขำพระจนัทร์สีเงิน – จงเตีย้น – ลีเ่จยีง – เมืองโบรำณซู่เหอ  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ำนหลิน เป็นวดัลามะซ่ึง
สร้างข้ึนเม่ือปีท่ี ค.ศ. 1679 ในสมยัราชวงศชิ์ง สร้างข้ึนโดยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจ า
พรรษาอยูม่ากกว่า 700 รูป และไดมี้การบูรณะตลอดมา วดัแห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนตามลกัษณะเดียวกบัวดัโปตาลา
ของธิเบต วดัซงซานหลินเป็นวดัใหญ่ท่ีส าคัญของเมืองจงเต้ียน วดัแห่งน้ีห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลกัษณะจ าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) 
และนอกจากน้ียงัเป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานซ่ึงมี อายุท่ีเก่าแก่กว่า 300ปี และ
ในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเตน้ระบ าหน้ากากและเป่าแตรงอนซ่ึงเป็นการละเล่นท่ีอยู่
ในช่วง เทศกาล ส าคญัต่างๆของวดั รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีชาวทิเบตไดอ้นุรักษไ์ว ้ณ วดัซงซานหลินแห่งน้ี  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านไปยงัเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึนไปยงั  หุบเขำ
พระจนัทร์สีน ำ้เงิน (The Valley of Blue Moon) ซ่ึงบริเวณเขาจะปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกนั เมื่อ
โดยสารกระเชา้ไปยงึยอดเขาซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถ
เดินทางข้ึนยอดสูงสูงของหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงินโดยข้ึน กระเชา้ไป 2 ช่วง โดยจุดเปล่ียนกระเชา้จุดแรก จะมี
ศูนยท่์องเท่ียวหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน ไกลออกไปผา่นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ และตน้กุหลาบพนัปีเรียงราย จะ
มีหมู่บา้นชาวธิเบตอยูท่่ามกลางธรรมชาติเม่ือเปล่ียนกระเชา้แลว้ จะเดินทางถึงยอดเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน ชม
ทิวทศัน์ทะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถึ้ง 360 องศา หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน สามารถเดินทางข้ึนไปชมหิมะไดใ้นฤดู
หนาวจนถึงตน้เดือน พฤษภาคม หลงัจากนั้นหิมะจะเร่ิมละลาย จากนั้นตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึงบานเพียงปีละคร้ังจะ
เร่ิมผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองล่ีเจียง  

 น าท่านสู่ ศูนย์สำหร่ำยเกลยีวทอง ใหท่้านฟังสรรพคุณสินคา้เพื่อสุขภาพทางเลือกจากธรรมชาติ  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe ancient town) อีกเมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงของล่ีเจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้น
เป็นหน่ึงในเขตเมืองเก่าของเมืองล่ีเจียง( Lijiang) ค าว่า ซู่เหอ ภาษา Naxi เรียกว่า Shaowu เน่ืองจากดา้นหลงั
ของหมู่บา้นมีภูเขาJubao (มีความหมายว่ารวบรวมเงินทอง) จึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นโดยใชช่ื้อของภูเขา มีความหมาย
ว่าหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่ตภู้เขาสูง เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นาซี ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
   พกัที่ลีเ่จยีง  LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 



วนัที่ห้ำ  ลีเ่จยีง – คุนหมงิ (นั่งรถไฟควำมเร็วสูง) – เมืองโบรำณกวนตู้ – บัวหิมะ – ช้อปป้ิงถนนกลำงคืน  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
08.25 น. โดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ D8784 ซ่ึงเป็นรถไฟขบวนใหม่ล่ำสุดเพิง่เปิดใช้เม่ือวนัที่ 5 ม.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ

ที่ช่วยลดระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงคุนหมงิ-ลีเ่จยีงได้ถึง 5 ช่ัวโมง  
11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง  รถโคช้ปรับอากาศน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจนี)   หลงัอำหำรน าท่านชม ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณบัว

หิมะ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี 
พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   น าท่านสู่ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคุณหมิ
งทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดียแ์บบธิ
เบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลืน จากนั้นให้ท่านได ้
“โรงงำนผ้ำไหม” ชมผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมจีน เช่นผา้นวม ผา้ห่ม เส้ือผา้ และอ่ืนๆใหเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (สุกีเ้ห็ด)   หลงัอำหำรน าท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ใหท่้านชอ้ปป้ิง
อยา่งจุใจ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

   พกัที่คุนหมงิ  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก  วดัหยวนทง – คุนหมงิ – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูม ิ 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี 
วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้าก
ข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกท าลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ี
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน 
นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)    จากนั้นแวะชม “ร้ำนหยกจีน” ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยก
เป็นอัญมณีล ้ า ค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู ้ท่ีได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคดี อายยุนืยาว ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ก  าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบั
น าโชค (หรือร้านผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)    สมควรแก่เวลำน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.25 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
 
 
 

 



อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเด็ก *** พกัเดี่ยว 

 21-26 , 24-29 พ.ค.  
28 พ.ค.-2 มิ.ย. , 31 พ.ค.-5 มิ.ย. , 5-10 มิ.ย. 62 
6-11 , 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 มิ.ย. 62 

23-28 , 24-29 มิ.ย. 62 

18,999.- 
4,900.- 

14-19 , 17-22 พ.ค. 62 19,999.- 
 

 

*** ออกเดนิทำงขั้นต ำ่  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ำ่กว่ำก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรือภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ  

 
 

รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจีน ร้ำนบวัหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ำยเกลยีวทอง  
เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60-90 นำที ** 

 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเท่ียวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงินเพิ่ม 1,500 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพิเศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจีนและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดที่มีพำสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลี่ยนพำสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่  
กรณีที่เดนิทำงไม่ได้ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่และก่อนกำรเดนิทำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำ ท่ำนละ 23 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนกัที่เกนิเอง *** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ำนละ 1,000 บำท (ยกเว้นสงกรำนต์ต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยว ท่ำนละ 1,500 บำท) 
-ค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้ำทัวร์ไทย ตลอดกำรเดินทำง  1,500 บำท  

เง่ือนไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำท ช่วงเทศกำล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  
 

กำรยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจ  าท่ีพกั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ  าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
 
 
 
 



@  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจนี @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วนั @ 

1. ใช ้ส าเนาพาสปอร์ต 2 หนา้แบบ ถ่ายแบบชดัเจนและรายละเอียดครบทั้ง 2 หนา้       
2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลล์

หรือไลน์ เพ่ือความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณทีี่ท่ำนมวีซ่ีำจนีย่ืนจำกเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจนี @ @ 

เอกสำรส ำหรับผู้เดนิทำงที่มีอำยุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

ส ำหรับผู้เดนิทำงที่อำยุน้อยกว่ำ 18 ปีมีบดิำ-มำรดำเดนิทำงด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปลี่ยนช่ือ ใหแ้นบใบเปลี่ยนช่ือ  

ส ำหรับผู้เดนิทำงที่เป็นเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่มีบดิำ-มำรดำ เดนิทำงด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหย่า 

ส ำหรับผู้เดนิทำงที่เป็นเพศที่ 3  *** ต้องโชว์ตวัต่อสถำทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                                                  

 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,050 บาท 
สถำนทูตจนีอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณดีังนีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้



3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
ก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 

 


